Vasals Latgolā

http://visitlatgale.com

Daugavpils medicīnas koledžas ekspozīcija "Mani Latvijas stāsti"
Muzejs
Daugavpilī var apmeklēt jaunu pastāvīgo ekspozīciju, kas vēsta par Latvijas vēsturi no valsts dibināšanas līdz mūsdienām.
Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils medicīnas koledža” telpās atklāta ļoti mājīga ekspozīcija ar patriotisku
nosaukumu “Mani Latvijas stāsti”.
Ekspozīciju veido dažādi tautas lietišķās mākslas priekšmeti, māla trauki, svečturi, koka sadzīves priekšmeti ar latvju rakstu
zīmēm. Daudzveidīgie rokdarbi, adījumi un tamborējumi rada mājīguma sajūtu. To papildina rokdarbu grāmatu kolekcija ar
daudzveidīgajiem adījumu rakstiem. Te var aplūkot joprojām darbojošās vairāk kā gadsimtu vecas koka stelles, ko izmantoja
gobelēnu, paklāju, sienas segu un spilvenu aušanai. Ekspozīcijas darbinieki parādīs kā tās darbojas un apmeklētāji paši varēs
iesaistīties radošajā procesā. Vecais ozolkoka skapis ar kokgriezumiem piešķir ekspozīcijai senatnīgo noskaņu. Ekspozīcijas
centrālais elements ir Māras statuete. Māra ir auglības dieviete un latviešu mitoloģijā to uzskata par Pasaules Māti. Ekspozīciju
veido priekšmeti no Daugavpils Medicīnas koledžas fondiem, privātajām kolekcijām, kā arī dāvinājumi. Ekspozīcija “Mani
Latvijas stāsti” ir dāvana Latvijas simtgadei.
Jaunā ekspozīcija “Mani Latvijas stāsti” papildina jau esošo Medicīnas vēstures ekspozīciju, kas jau ir kļuvusi par populāru
tūrisma vietu Daugavpilī. Apmeklētāji var apskatīt 20. gs. 70. – 80. gadu medicīnas aprīkojumu, dažādu medicīnas speciālistu
darba piederumus, instrumentus, dažāda veida mēģenes, kā arī higiēnas, farmakoloģijas priekšmetus un aptiekas trauku
komplektus.
Apmeklētājus gaidīs interesants stāstījums latviešu, krievu un angļu valodā.
Iepriekš piesakoties, muzeja ekspozīcijas apmeklētājus nodrošina arī ar gardu un veselīgu maltīti koledžas ēdnīcā (piedāvā
arī latviešu tradicionālos ēdienus) un naktsmājām – komfortablās un mūsdienīgi iekārtotās dienesta viesnīcas istabiņās.
Ieejas maksa Medicīnas vēstures un “Mani Latvijas stāsti” ekspozīciju apskatei:
– 0,36 EUR
– 5,00 EUR – ekskursija gida pavadībā (grupai līdz 20 personām)
Adrese: Varšavas iela 26a, Daugavpils
E-pasta adrese: info@dmk.lv
Mājas lapa: http://www.dmk.lv
Koordinātes: 55°52'27.972" N, 26°32'6.047" E
Darba sezona: Visu gadu
Autostāvvieta: Ir
Tualete: WC
Ekskursijas: Ir
Ēdināšana: Ir
Kultūrvēsturiskie objekti
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